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www.lukas-erzett.com

Zawsze właściwe narzędzie

www.lukas-erzett.com
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Zorientowany na rozwiązania.

Innowacyjny.

Wiele twarzy.

Wysoka kompetencja.

Sieć.

Osobisty Doradca Optymalizacji Obróbki Powierzchni. 1
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Grupy materiałowe

• Różne stale konstrukcyjne

• Stal automatowa

• Stal do nawęglania

• Stal submikrostrukturalna

• Stal formowana na zimno

• Stal konstrukcyjna mrozoodporna

• Bolacha kotłowa

• Stal do azotowania

• Staliwo

• Stale ulepszone cieplnie

• Stal żarowytrzymała

STALE NARZĘDZIOWE  HB do 1300N/mm2

TWORZYWA SZTUCZNE/DREWNO/GUMA

SZKŁO/CERAMIKA/WĘGLIK SPIEKANY

ŻELIWO

STALE STOPOWE I ULEPSZONE

Rm 800 do 1200 N/mm2

STALE I STALIWA ODPORNE NA DZIAŁANIE

RDZY, KWASÓW I WYSOKIEJ TEMPERATURY

STALE I STALIWA

Rm do 800N/mm2

• Stal do nawęglania

• Stal sprężynowa

• Stal submikrostrukturalna

• Stal do azotowania

• Stale ulepszone cieplnie

• Stale odporne na ściernie

• Stale łożyskowe

• 60 – 65 HRC

• stale szybkotnące

• stale narzędziowe niestopowe

• stale narzędziowe do pracy na zimno

• stale narzędziowe do pracy na gorąco

STOPY TYTANU I NIKLU

• Rm 900 do 1500 N/mm2

• Rm do 900 N/mm2

• austenistyczna

• ferrytyczna

• ferrytyczno-austenistyczna

• odporna na działanie wysokiej temperatury

• martenzytyczna

• nierdzewna, siarkowana

STOPY ALUMINIUM, 

MAGNEZU, MIEDZI

• ponad 300 HB

• 200 – 300 HB

• do 200 HB

• ponad 15% Si

• 10 – 15% Si

• 0,5 – 10% Si

• poniżej 0,5% Si

Nakaz noszenia 
maski

Nakaz ochrony
narządu słuchu

Nakaz zapoznania się z zaleceniami
bezpieczeństwa higieny pracy

Nakaz używania
rękawic ochronnych

Tylko przy
użyciu podkładu

Zakaz szlifowania
na mokro

Zakaz szlifowania
od czoła

Zakaz używania
w razie uszkodzenia

Nakaz noszenia
Okularów

Znaki bezpieczeństwa

www.lukas-erzett.com

Silna marka

Jednorazowy. Wszechstronny. LUKAS.

Zawsze i wszędzie

Zaawansowane narzędzia 

dla globalnego rynku

Obróbki Powierzchni.

Zorientowany na 

rozwiązania. 

Innowacyjny.

Wspaniała prezentacja w

punktach sprzedaży

Stała wysoka wydajność

konsekwentnie na 

wszystkich poziomach

Odkrycia na miarę wymaga

• High Performance

• Industry

• Base

Sukces = innowacyjna jakość +

człowiek na pierwszym miejscu

Jesteśmy do 

Państwa 

dyspozycji

Osobisty Doradca

Optymalizacji 

Wiele twarzy.  
Wysoka kompetencja.

Sieć.

Wiele twarzy.  
Wysoka kompetencja.

Sieć.

Zestawy dla handlu Jakość nie jest

przypadkowa

Optimalna nawigacja do

właściwych narzędzi

Katalogu

Zobaczyć, nauczyć się,

zastosować

Doskonałość jest

naszym celem

Linie produktów Optimalna

logistika

E =      + M2

najbardziej odpowiednie

odpowiednie

■ dostępne z magazynu możliwość ostrzenia, 

▲ dostępne na zapytanie na zapytanie



Wczesne rozpoznanie

trendów oraz szybka 

i wlaściwa odpowiedź

na potrzeby. 

Trwała równowaga 

pomiedzy wzrostem, 

ryzykiem i zyskiem.

Specjalne narzędzia do

specjalnego zastosowania

Nie ma rzeczy

niemożliwych

Wychodzimy 

naprzeciw 

zmianom

Zawsze własciwe

narzedzia

Przedsiębiorstwo

rodzinne. 

Ofensywny rozwój

produktów i technologii

Doradca 

na miejscu

Ciągłe innowacje 

w procesach

B2B

Nasi pracownicy są 

naszym najważniejszym

narzędziem

Człowiek na

pierwszym miejscu
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W oparciu o wieloletnie doświadczenie wynikające kompleksowego 
rozwoju i know-how, stale rozwijających się pomysłów i innowacji, 
które są znaczące na rynku i otwarają nowe zastosowania i 
możliwości obróbki.

Ponadto, koncentrujemy się na zwiększaniu Państwa zysku poprzez 
intensywną współpracę z naszymi konsultantami optymalizacji 
powierzchni.

Jak korzystać z tego w praktyce, wyjaśniamy na następnych stronach.

Odpowiadamy się 

wasze wyzwania

Mój Doradca Optymalnej

Obróbki Powierzchni



5Doradca Optymalnej Obróbki Powierzchni

Z naszą koncepcją doradztwa optymalizacji

obróbki powierzchni idziemy z LUKAS 

nową drogą. Obecnie wspieramy państwa

jeszcze intensywniej w osiąganiu idealnej

powierzchni.

Dlatego spotkamy się z Tobą na poziomie

eksperckim, w celu znalezienia odpowiednie-

go stosowania optymalnego narzędzia.

Przychodzimy nie tylko jako sprzedawca lub

dostawca, lecz jako kooperujący partner,

który wnosząc indywidualnych rozwiązania,

ostatecznie przyczynia się do sukcesu

Państwa produktów i usług.

W praktyce oznacza to: dzięki naszym 

produktom zyskujecie Państwo korzystając 

z naszego doświadczenia i know-how. 

Nasi inżynierowie tworzący nowe narzędzia 

i możliwości zastosowania pracują nad 

indywidualnym dostosowaniem rozwiązań 

do Państwa procesy technologicznego. 

Dzięki temu otrzymacie Państwo właściwe

narzędzie potrzebne do skutecznego i 

optymalnego wykończenia powierzchni.

Osobisty. 

Rozwiązujący problemy.

Innowacyjny.

Wiele twarzy. Wysokie kwalifikacje. 

Sieć.
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Specjalne wymagania potrzebują 

specjalnych narzędzi

Łącząc możliwości przedsiębiorstwa przemysłowego z elastycznością zakładu
oferujemy, obok bezpośredniego dostępu do ponad 3000 produktów z maga-
zynu razem z zaleceniem zastosowania, nowe indywidualne rozwiązania.

Jako pionier w tej przyjaznej dla klienta filozofii, dysponujemy solidnym 
wieloletnim doświadczeniem.

Zawsze własciwe

narzędzia
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Jakość nie jest przypadkowa

Naszym celem jest high performance: Codziennie rozpoznajemy i pracujemy nad nowymi

sytuacjami.Z takim nastawieniem konsekwentnie pracujemy na wszystkich szczeblach - przy

biurku jak i w warsztacie. W każdym razie możecie polegać Państwo na sprawdzonej jakości

LUKAS.

Dzięki regularnie prowadzonym audytom DQS

udowadniamy , że nasz system zarządzania

jakością (DIN EN 9001:2008, a nawet VDA 6,

część 4, środki produkcyjne), jest z nami we

wszystkich procesach realizowanych centralnie.

Żyjemy jakością!

Szczególną wagę przywiązujemy do bezpiec-

zeństwa naszych narzędzi. W szczególności, narzędzi szlifierskich LUKAS (oznaczone w 

katalogu z ikoną oSa) wykonanych i przetestowanych według wymagających zasad 

bezpieczeństwa oSa . Ponadto, zalecamy korzystanie z naszych produktów ściernych, które 

są zgodne z FEPA Zalecenia bezpieczeństwa, które zostały złożone do pobrania w ramach

www.lukas-erzett.com.

Fachverband 
Werkzeugindustrie e. V.
www.werkzeug.org

Verband Deutscher 
Schleifmittelwerke e. V.
www.vds-bonn.de

Jednocześnie jesteśmy również członkami następujących organizacji:

Organizacja Bezpieczeństwa 

Narzędzi Ściernych (oSa)

Internet-www.osa abrasives.org

Zapoznaj się z zaleceniami bezpieczeństwa FEPA dla właściwego korzystania

z narzędzi ściernych. Pobierz na www.lukas-erzett.com

The Symbol of Safety

Jakość nie jest przypadkowa
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Nazwa grupy materiałów

Dziewięć różnych grup materia-
łów rozróżnia zastosowanie
poszczególnego produktu.

Grupy materiałów - legenda.

Zawsze widoczna niezależnie

od strony katalgu!

Przykład zamówienia: A27201150401118

Opakowanie jednostkowe:

10 szt. jednego typu

Oznaczenie linii i serii produktów 

Linie i serie produktów będziemy oznaczać
w tabelach produktów następująco:
� określenie linii produktów
� określenie serii produktu

Maró- és 

gravírozószerszámok

Kötött csiszoló- és

polírozószerszámok

Tarcze do cięcia 

i szlifowania

Rugalmas csiszoló- és

polírozószerszámok

Szuperkemény 

csiszolószerszámok

Kéziszerszámok Szerszámkészletek/

Tartozékok

Do wszystkich materiałów i do każdego zastosowania

Kolor -system kodowania

W celu szybkiego znalezienia narzędzia dla siebie w naszym katalogu
głównym, oznaczyliśmy nasze produkty kolorami:

Które narzędzie dla którego

materiału?

Dla jakich materiałów są przezna-
czone nasze narzędzia pokazują
cyfry w rubryce z zalecanymi zasto-
sowaniami. Jakie materiały są przy-
porządkowane poszczególnym
cyfrom pokazuje legenda na zakład-
ce okładki katalogu. Szukając,
otwieramy zakładkę i natychmiast
widzimy, jakie narzędzie najlepiej
nadaje się lub jest dobre dla jakiej
grupy materiałów.

Nr grupy materiałow.

Numer grupy materiałów dzieli 
narzędzia, którymi obrabiamy 
materiał na "najbardziej odpowiednie" 
i "odpowiednie".

High Performance

Industry

Sprawdzony program z bardzo dobrym stosunkiem wydajności do ceny.

Base

Narzędzia z atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności

Najlepsze produkty z optymalnym stosunkiem korzyści do kosztów.

Linie produktów LUKAS
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Zoptymalizowane wydajność i użycie. Zysk dzięki wyjątkowej wydajności szlifowania, 

wysoka do ekstremalnie wysoka wytrzymałość, zastosowanie elastyczne, 

lepszy efekt optyczny szlifowanego materiału, oraz ….

Do rodziny produktów pod nazwą iQ-Series włączyliśmy ściernice lamelowe, 

należące do linii High Performance.

Zawsze własciwe narzędzie



Zawsze właściwe narzędzie

SLTT – dla najbardziej wymagającej obróbki

Odczuj wydajność w porównaniu do tarcz szlifierskich lub 

konwencjonalnych ściernic lamelowych

Opatentowany kształt lameli i ich nowe 

ułożenie (więcej aktywnie szlifujących ziaren)

Idealne do:

� obróbki spawów

� gratowania

� szlifowania zgrubnego

� odrdzewiania

� wygładzania

Charakterystyka:

� wyjątkowa wydajność zbierania 

� zdumiewająca trwałość

� mocny i stabilny podkład ze stali

� cicha praca

� znikome wibracje
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Stabilny podkład ze stali

• Ponad 70% materiału ściernego leży

na zewnętrznym obszarze podkładu

Podniesiona wydajność szlifowania 

dzięki nowemu kształtowi lameli

• Do 6 warstw materiału ściernego

ułożonych jedna na drugą

Szerokie lamele

INOX

Z Power-płótno ścierne

• nowo stworzone do obróbki stali 

nierdzewnych

• bez szkliwienia i przegrzewania lameli

• równomierna wydajność zarówno na 

kantach jak i na gładkiej powierzchni 

• wolne od żelaza, siarki i chloru

Heavy Duty

Ceramika-płótno ścierne

• nowo stworzone do wymagającej obróbki 

i najtrudnieszych zastosowań

• Szczególnie wytrzymałe na kantach, 

stalach ulepszonych, wyżarzanych

• albo powlekanych powierzchniach

• wolne od żelaza, siarki i chloru

Stahl

ZK-płótno ścierne

• optymalne do uniwersalnego zastosowania,

dla najróżniejszych stali i aluminium

• Extremalnie wytrzymałe ziarno z wysoką

odpornością na nacisk

• Szybsze, agresywniejsze, żywotniejsze niż

dotychczasowa wersja ZKS

Nowe jakości:

Ściernice lamelowe



High Performance

High Performance
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SLTT 115 aCeramic 40 a115 a22,23 a13.300 aA27201150400050 a� a� a� a� a� a� a� a	 a a ■

SLTT 115 aCeramic 60 a115 a22,23 a13.300 aA27201150600050 a� a� a� a� a� a� a� a	 a a ■

SLTT 125 aCeramic 40 a125 a22,23 a12.200 aA27201250400050 a� a� a� a� a� a� a� a	 a a ■

SLTT 125 aCeramic 60 a125 a22,23 a12.200 aA27201250600050 a� a� a� a� a� a� a� a	 a a ■

SLTT 150 aCeramic 40 a150 a22,23 a10.100 aA27201500400050 a� a� a� a� a� a� a� a	 a a ■

SLTT 150 aCeramic 60 a150 a22,23 a10.100 aA27201500600050 a� a� a� a� a� a� a� a	 a a ■

SLTT 178 aCeramic 40 a178 a22,23 a8.500 aA27201780400050 a� a� a� a� a� a� a� a	 a a ■

SLTT 178 aCeramic 60 a178 a22,23 a8.500 aA27201780600050 a� a� a� a� a� a� a� a	 a a ■

Właściwości:

• Szczególnie wytrzymałe na kantach, stalach

ulepszonych, wyżarzanych albo powlekanych

powierzchniach

• wolne od żelaza, siarki i chloru

SLTT Heavy Duty, nasza ściernicaTurbo do najbardziej najtrudniejsza 

Opis aGranulacja aD aH an maxa aNumer artykułu aZalecane zastosowanie a
a amm amm a(1/min) a a a
a a a a a a a

Przykład zamówienia: A27201150400050

Opakowanie jednostkowe:

10 szt. jednego typu

vmax.: 80 m/s

CERAMIC = Płótno ścierne ziarno ceramiczne

Cena na zapytanie

SLTT INOX nasza ściernica Turbo do obróbki stali nierdzewnej

Opis aGranulacja aD aH an maxa aNumer artykułu aZalecane zastosowanie a
a amm amm a(1/min) a a a
a a a a a a a

SLTT 115 aZ Power 40 a115 a22,23 a13.300 aA27201150400045 a
 a� a� a� a a a a a a ■

SLTT 115 aZ Power 60 a115 a22,23 a13.300 aA27201150600045 a
 a� a� a� a a a a a a ■

SLTT 125 aZ Power 40 a125 a22,23 a12.200 aA27201250400045 a
 a� a� a� a a a a a a ■

SLTT 125 aZ Power 60 a125 a22,23 a12.200 aA27201250600045 a
 a� a� a� a a a a a a ■

SLTT 150 aZ Power 40 a150 a22,23 a10.100 aA27201500400045 a
 a� a� a� a a a a a a ■

SLTT 150 aZ Power 60 a150 a22,23 a10.100 aA27201500600045 a
 a� a� a� a a a a a a ■

SLTT 178 aZ Power 40 a178 a22,23 a8.500 aA27201780400045 a
 a� a� a� a a a a a a ■

SLTT 178 aZ Power 60 a178 a22,23 a8.500 aA27201780600045 a
 a� a� a� a a a a a a ■

Przykład zamówienia: A27201150400045

Opakowanie jednostkowe:

10 szt. jednego typu

vmax.: 80 m/s

Z POWER = Płótno ścierne korund cyrkonowy ze
spoiwem z aktywnymi domieszkami 
w warstwie zewnętrznej

Cena na zapytanie

Właściwości:

• bez szkliwienia i przegrzewania lameli • równomierna wydajność zarówno na brzegu 

jak i na całej powierzchni 

• wolne od żelaza, siarki i chloru

Ściernice lamelowe
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SLTT Stal, nasza ściernica Turbo do uniwersalnego zastosowania na stali i aluminium

Opis aGranulacja aD aH an maxa aNumer artykułu aZalecane zastosowanie a
a amm amm a(1/min) a a a
a a a a a a a

SLTT 115 aZK 40 a115 a22,23 a13.300 aA27201150400065 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

SLTT 115 aZK 60 a115 a22,23 a13.300 aA27201150600065 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

SLTT 125 aZK 40 a125 a22,23 a12.200 aA27201250400065 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

SLTT 125 aZK 60 a125 a22,23 a12.200 aA27201250600065 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

SLTT 150 aZK 40 a150 a22,23 a10.100 aA27201500400065 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

SLTT 150 aZK 60 a150 a22,23 a10.100 aA27201500600065 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

SLTT 178 aZK 40 a178 a22,23 a8.500 aA27201780400065 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

SLTT 178 aZK 60 a178 a22,23 a8.500 aA27201780600065 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

Przykład zamówienia: A27201150400065

Opakowanie jednostkowe:

10 szt. jednego typu

vmax.: 80 m/s

ZK = Płótno ścierne korund cyrkonowy

Cena na zapytanie

Właściwości:

• Extremalnie wytrzymałe ziarno z wysoką 

odpornością na nacisk

• Szybsze, agresywniejsze, żywotniejsze niż 

dotychczasowa wersja ZKS

Ściernice lamelowe



Zawsze właściwe narzędzie

V2 Power - do uniwersalnego zastosowania!

Odczuj wydajność w porównaniu do 

konwencjonalnych ściernic lamelowych

Idealne do:

� obróbki spawów

� gratowania

� szlifowania zgrubnego

� odrdzewiania

� wygładzania
Nowy opatentowany kształt lameli i ich nowe

ułożenie (więcej aktywnie szlifujących ziaren)

Właściwości:

� wyjątkowa wydajność zbierania

� wysoka trwałość

� mocny podkład z włókna szklanego
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Podkład z włókna szklanego

• Ponad 70% materiału ściernego leży na

zewnętrznym obszarze podkładu

Optymalna wydajność szlifowania 

dzięki specjalemu kształtowi lameli

• Do 6 warstw materiału ściernego

ułożonych jedna na drugą

Szerokie lamele

Ściernice lamelowe

INOX

Z Power-płótno ścierne

• nowo stworzone do obróbki 

stali nierdzewnych

• bez szkliwienia i przegrzewania

lameli

• równomierna wydajność 

zarówno na jak i na całej 

powierzchni 

• wolne od żelaza, siarki i chloru

Heavy Duty

Ceramika -płótno ścierne

• nowo stworzone do wymagają-

cej obróbki i najtrudnieszych

zastosowań

• szczególnie wytrzymałe na 

kantach, stalach ulepszonych,

wyżarzanych albo powlekanych

powierzchniach

• wolne od żelaza, siarki i chloru

Stal

ZK-płótno ścierne

• optymalne do uniwersalnego

zastosowania, dla najróżniej-

szych stali i aluminium

• extremalnie wytrzymałe ziarno 

z wysoką odpornością na nacisk

ALU

SiC płótno ścierne

• Szczególnie nadaje się do przy-

gotowania miejsca spawu mate-

riałów i obróbki wykończeniowej

aluminium

• Doskonale dla materiałów kom-

pozytowych, z domieszką fazy

włókna węglowego i szklanego

• Dla obróbki żeliwa szarego

Cztery jakości iQ-Series – dla wszystkich matriałów i każdego zastosowania!
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High Performance

nowy

V2 Power Heavy Duty do najbardziej wymagającej obróbki

Opis aGranulacja aD aH an maxa aNumer artykułu aZalecane zastosowanie a
a amm amm a(1/min) a a a
a a a a a a a

V2 POWER 115 aCeramic 40 a115 a22,23 a13.300 aA27441150401450 a� a� a� a� a� a� a� a	 a a ■

V2 POWER 115 aCeramic 60 a115 a22,23 a13.300 aA27441150601450 a� a� a� a� a� a� a� a	 a a ■

V2 POWER 125 aCeramic 40 a125 a22,23 a12.200 aA27441250401450 a� a� a� a� a� a� a� a	 a a ■

V2 POWER 125 aCeramic 60 a125 a22,23 a12.200 aA27441250601450 a� a� a� a� a� a� a� a	 a a ■

V2 POWER 178 aCeramic 40 a178 a22,23 a8.500 aA27441780401450 a� a� a� a� a� a� a� a	 a a ■

V2 POWER 178 aCeramic 60 a178 a22,23 a8.500 aA27441780601450 a� a� a� a� a� a� a� a	 a a ■

V2 POWER 230 aCeramic 40 a230 a22,23 a6.600 aA67442300401428 a� a� a� a� a� a� a� a	 a a ■

Przykład zamówienia: A27441150401450

Opakowanie jednostkowe:

10 szt. jednego typu

vmax.: 80 m/s

CERAMIC = Płótno ścierne ziarno ceramiczne

Cena na zapytanie

Właściwości:

• Szczególnie wytrzymałe na kantach, stalach 

ulepszonych, wyżarzanych albo powlekanych

powierzchniach

• wolne od żelaza, siarki i chloru

V2 Power INOX do obróbki stali nierdzewnej

Opis aGranulacja aD aH an maxa aNumer artykułu aZalecane zastosowanie a
a amm amm a(1/min) a a a
a a a a a a a

V2 POWER 115 aZ Power 40 a115 a22,23 a13.300 aA27441150401445 a
 a� a� a� a a a a a a ■

V2 POWER 115 aZ Power 60 a115 a22,23 a13.300 aA27441150601445 a
 a� a� a� a a a a a a ■

V2 POWER 125 aZ Power 40 a125 a22,23 a12.200 aA27441250401445 a
 a� a� a� a a a a a a ■

V2 POWER 125 aZ Power 60 a125 a22,23 a12.200 aA27441250601445 a
 a� a� a� a a a a a a ■

V2 POWER 178 aZ Power 40 a178 a22,23 a8.500 aA27441780401445 a
 a� a� a� a a a a a a ■

V2 POWER 178 aZ Power 60 a178 a22,23 a8.500 aA27441780601445 a
 a� a� a� a a a a a a ■

Przykład zamówienia: A27441150401445

Opakowanie jednostkowe:

10 szt. jednego typu

vmax.: 80 m/s

Z POWER = Płótno ścierne korund cyrkonowy ze
spoiwem z aktywnymi domieszkami
w warstwie zewnętrznej

Cena na zapytanie

Właściwości:

• bez szkliwienia i przegrzewania lameli • równomierna wydajność zarówno na brzegu 

jak i na całej powierzchni 

• wolne od żelaza, siarki i chloru

Ściernice lamelowe
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V2 Power Stal do uniwersalnego zastosowania na stali 

Opis aGranulacja aD aH an maxa aNumer artykułu aZalecane zastosowanie a
a amm amm a(1/min) a a a
a a a a a a a

V2 POWER 100 aZK 40 a100 a16 a15.300 aA27441000401465 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

V2 POWER 100 aZK 60 a100 a16 a15.300 aA27441000601465 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

V2 POWER 115 aZK 40 a115 a22,23 a13.300 aA27441150401465 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

V2 POWER 115 aZK 60 a115 a22,23 a13.300 aA27441150601465 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

V2 POWER 125 aZK 40 a125 a22,23 a12.200 aA27441250401465 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

V2 POWER 125 aZK 60 a125 a22,23 a12.200 aA27441250601465 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

V2 POWER 178 aZK 40 a178 a22,23 a8.500 aA27441780401465 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

V2 POWER 178 aZK 60 a178 a22,23 a8.500 aA27441780601465 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

V2 POWER 230 aZKS 40 a230 a22,23 a6.600 aA67442300401418 a� a� a� a a� a� a� a	 a a ■

Przykład zamówienia: A27441000401465

Opakowanie jednostkowe:

10 szt. jednego typu

vmax.: 80 m/s

ZK = Płótno ścierne korund cyrkonowy
ZKS = Płótno ścierne korund cyrkonowy ze 

spoiwem z Aktywnymi domieszkami 
w warstwie zewnętrznej

Cena na zapytanie

Właściwości:

• Extremalnie wytrzymałe ziarno z wysoką 

odpornością na nacisk

V2 POWER, Alu

Opis aGranulacja aD aH an maxa aNumer artykułu aZalecane zastosowanie a
a amm amm a(1/min) a a a
a a a a a a a

V2 POWER 115 aSIC 36 a115 a22,23 a13.300 aA27441150361434 a a a a a a� a� a	 a a ■

V2 POWER 115 aSIC 40 a115 a22,23 a13.300 aA27441150401434 a a a a a a� a� a	 a a ■

V2 POWER 125 aSIC 36 a125 a22,23 a12.200 aA27441250361434 a a a a a a� a� a	 a a ■

V2 POWER 125 aSIC 40 a125 a22,23 a12.200 aA27441250401434 a a a a a a� a� a	 a a ■

V2 POWER 178 aSIC 24 a178 a22,23 a8.500 aA27441780241434 a a a a a a� a� a	 a a ■

V2 POWER 178 aSIC 36 a178 a22,23 a8.500 aA27441780361434 a a a a a a� a� a	 a a ■

Przykład zamówienia: A27441150401434

Opakowanie jednostkowe:

10 szt. jednego typu

vmax.: 80 m/s

SIC = węglik krzemu

Cena na zapytanie

Właściwości:

• Węglik krzemu (SiC) jest idealny do przygotowania, 

a także przeróbki spoin różnych stopów aluminium

• Węglik krzemu (SiC) jest bardzo dobry do obróbki 

zaawansowanych materiałów kompozytowych z 

włóknem węglowym lub włóknem szklanym

Ściernice lamelowe

nowy



Zawsze właściwe narzędzie

V3 Control – zobacz, co jest do zrobienia!

V3 Control – najmłodsze narzędzie High Performance iQ-Series – umożliwi

Państwu kompletną kontrolę w czasie pracy

Obróbka wysokowydajnym płótnem ściernym
(dodatkowa powłoka z aktywnymi domieszkami)

Idealne do:

�  wykańczanie

�  obróbka wstępna

�  obróbka wtórna spawów

�  odrdzewianie



High Performance

19Ściernice lamelowe

Ześlizgująca 
się krawędź

Podkład z włókna szklanego

Zobacz, co jest do zrobienia! 6 wyciętych stref

umożliwia obserwację obrabianego materiału.

Najlepszy stopień zbierania i wysoka trwałość

Dzięki dalszemu doskonaleniu naszych wyjątko-

wych lameli, osiągamy jeszcze lepsze wykorzysta-

nie materiału ściernego.

Bezpieczna praca – bezproblemowe 

ułożenie ściernicy

Odpowiednio wycięty kształt lameli zapobiega

zahaczeniu narzędzia o obrabiany element.

Przezroczysta strefa

Jeszcze szersze
lamele

V3 Control – zobacz, co jest do zrobienia!

Opis aGranulacja aD aH an maxa aNumer artykułu aZalecane zastosowanie a
a amm amm a(1/min) a a a
a a a a a a a

V3 CONTROL 115 aZK 40 a115 a22,23 a13.300 aA27451150401411 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

V3 CONTROL 115 aZK 60 a115 a22,23 a13.300 aA27451150601411 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

V3 CONTROL 115 aZK 80 a115 a22,23 a13.300 aA27451150801411 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

V3 CONTROL 125 aZK 40 a125 a22,23 a12.200 aA27451250401411 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

V3 CONTROL 125 aZK 60 a125 a22,23 a12.200 aA27451250601411 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

V3 CONTROL 125 aZK 80 a125 a22,23 a12.200 aA27451250801411 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

Przykład zamówienia: A27451150401411

Opakowanie jednostkowe:

10 szt. jednego typu

vmax.: 80 m/s

ZK = Płótno ścierne korund cyrkonowy

Cena na zapytanie



Zawsze właściwe narzędzie

SLTflex – do obróbki trudno 

dostępnych miejsc!

Odczuj wydajność w porównaniu do tarcz fibrowych 

i konwencjonalnych ściernic lamelowych.

Obróbka wysokowydajnym płótnem ściernym
(dodatkowa powłoka z aktywnymi domieszkami)

Idealne do:

� obróbki spawów

� gratowania

� odrdzewiania

� szlifowania zgrubnego

� wygładzania
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Elastyczne ułożenie lameli

SLTflex – do obróbki pachwin i krawędzi pod spoiny

Opis aGranulacja aD aGwint an maxa aNumer artykułu aZalecane zastosowanie a
a amm amm a(1/min) a a a
a a a a a a a

SLTflex 100 aZKS 40 a100 aM10 a15.200 aA272910004018 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

SLTflex 100 aZKS 60 a100 aM10 a15.200 aA272910006018 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

SLTflex 100 aZKS 80 a100 aM10 a15.200 aA272910008018 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

SLTflex 115 aZKS 40 a115 aM14 a13.300 aA272711504018 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

SLTflex 115 aZKS 60 a115 aM14 a13.300 aA272711506018 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

SLTflex 115 aZK 80 a115 aM14 a13.300 aA272711508016 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

SLTflex 115 aZK 120 a115 aM14 a13.300 aA272711512016 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

SLTflex 125 aZKS 40 a125 aM14 a12.200 aA272712504018 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

SLTflex 125 aZKS 60 a125 aM14 a12.200 aA272712506018 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

SLTflex 125 aZK 80 a125 aM14 a12.200 aA272712508016 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

SLTflex 125 aZK 120 a125 aM14 a12.200 aA272712512016 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

SLTflex 178 aZKS 40 a178 aM14 a8.500 aA272917804018 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

SLTflex 178 aZKS 60 a178 aM14 a8.500 aA272917806018 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

SLTflex 178 aZKS 80 a178 aM14 a8.500 aA272917808018 a� a� a� a� a� a� a� a a a ■

Przykład zamówienia: A272910004018

Opakowanie jednostkowe:

10 szt. jednego typu

vmax.: 80 m/s

ZK = Płótno ścierne korund cyrkonowy
ZKS = Płótno ścierne korund cyrkonowy ze 

spoiwem z Aktywnymi domieszkami 
w warstwie zewnętrznej

Cena na zapytanie

Ściernice lamelowe

Właściwości:

• Wysoka elastyczność dzięki szerokiemu ułożeniu

lameli (bez przeszkadzającego podkładu)

• Prosta wymiana narzędzia (zbędny pokład i 

śruba mocujaca)

• Extremalna wydajność

Gwint
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Pneumatyczne urządzenia napędowe

Sczlifierka kątowa z napędem turbinowym izolwana

Oznaczenie aZawór aGwint aPrędkość obrot. aMoc aZużycie aŚrednica aŚrednica znam. aNumer artykułu a
a awrzecionowy abiegu jałowego aKW apowietrza anarzędzia max. aprzewodu a a
a a amin -1 a am3/min aØ mm a(min.) mm a a

AMIN 12-125 TWH adźwigowyaM 14 a12.200 a2,2 a1,8 a125 a13 aA3993202212001 a ■

Przykład zamówienia: A3993202212001

Długość: ok. 295 mm

Ciężar urządzenia: ok. 1,8 kg

Prędkość obrotowa: max. 80 m/s

Nośnik narzędzia: 22,23 mm

Rodzaj napędu: Turbina

Właściwości:

• eksploatacja bez oleju, nie wymaga częstej konserwacji

• optymalny ciężar

• niskie zużycie powietrza

• uchwyt redukujący wibracje

• wysoki stopień bezpieczeństwa podczas pracy

• zmiana położenia osłony bez narzędzi

• blokada wrzeciona na przyciski

• możliwa zmiana tarczy bez narzędzi

Zakres dostawy obejmuje:

złączki wtykowe DN 10, R1/2“, osłona, osprzęt

Dodatkowy osprzęt:

Przewód doprowadzający powietrze z szybkozłączką i końcówką wtykową DN 10

Strony kataloguRozmiarDo stosowania z narzędziami firmy LUKAS:

Prosimy przestrzegać właściwych prędkości obrotowych, które znajdują się na opakowaniu naszych narzędzi.

Optymalne do zastosowania w przypadku ściernic iQ-Series Ø 115 mm i 125 mm 12, 13, 16, 17, 19, 21
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